
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปรญิญาตร ี

โครงการนักศึกษาพิการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
------------------------------ 

โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เห็นสมควรเปิดรับสมัครบุคคลเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ ระดับ
ปริญญาตร ี โครงการนักศึกษาพิการ  ประจ าปีการศึกษา  2563  ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายละเอียด  ดังต่อไปนี ้

1. สถานที่ในการจัดการเรียนการสอน   

คณะ/ สาขาวิชาที่รับสมัครผ่านโครงการนี ้ จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ ศูนย์รังสติ/ ท่าพระจันทร ์

2. คณะที่รับสมัคร  และจ านวนรับเข้าศึกษา  จ านวน 62 คน  แยกตามคณะ/ สาขาวิชาท่ีเปิดรับ  ดังนี้  

รหัส คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับเข้าศึกษา ความบกพร่อง 

10050201901001A นิติศาสตร์ 4 ทางการเห็น 

 
10050202610501A 
10050202610801A 

พาณิชยศาสตร์และการบัญช ี
- บัญชีบัณฑิต 
- บริหารธุรกิจบณัฑติ 

 
2 
3 

 
ทางการเคลื่อนไหว 

 
 

10050203903201A 

รัฐศาสตร์ 
- สาขาการเมืองการปกครอง 
- สาขาการระหว่างประเทศ 
- สาขาบริหารรัฐกิจ 

 
 
3 
 

 
ทางการเคลื่อนไหว หรือ 
ทางการเห็น 
 

 
10050204611101A 

เศรษฐศาสตร์ 
(หลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑติ ภาคภาษาไทย) 

 
3 

 
ทางการเคลื่อนไหว หรือ 
ทางการได้ยินที่ใช้เครื่องช่วย
ฟังได้ 

10050205903701A สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 3 
 

ทางการเคลื่อนไหว หรือ 
ทางการเห็น 



2 
 

รหัส คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับเข้าศึกษา ความบกพร่อง 

 
10050206902501A 
10050206901501A 

 
 

10050206901201A 
10050206901401A 
10050206900101A 
10050206901901A 
10050206902402A 
10050206902403A 
10050206902502A 
10050206902001A 
10050206902404A 
10050206220101A 

ศิลปศาสตร์ 
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
- สาขาวิชาปรัชญา 
 
 
- สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์
- สาขาวิชาประวัติศาสตร ์
- สาขาวิชาภาษาศาสตร ์
- สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
- สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 
- สาขาวิชารัสเซีย 
- สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 
- สาขาวิชาภาษาไทย 
- สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกนัศึกษา 
- สาขาวิชาภูมิศาสตร ์

 
1 
1 
 
 
 
 
 
 
8 
 

 
ตาบอด หรือ สายตาเลือนราง  
หรือ พิการทางการเคลื่อนไหว 
ที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
ในชีวิตประจ าวัน 
 
 
 

ทางการเคลื่อนไหวท่ี
สามารถช่วยเหลือตนเอง   
ได้ในชีวิตประจ าวัน 

10050207903801A วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 2 ทางการเคลื่อนไหว 

10050208903501A สังคมวิทยาและมานษุยวิทยา 2 ทางการเคลื่อนไหว 

 
10050209220201A 
10050209213301A 
10050209210301A 
10050209213101A 
10050209211001A 
10050209210302A 
10050209212701A 
10050209212801A 
10050209212702A 

 
 
 

10050209211901A 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์
- สาขาวิชาสถิต ิ
- สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
- สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต ์
- สาขาวิชาฟิสิกส ์
- สาขาวิชาวัสดุศาสตร ์
- สาขาวิชาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส ์
 
 
 
- สาขาวิชาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน 

 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
 
2 
 
 
 
 
2 
 

 
 
 
    ทางการเคลื่อนไหว 
 
 
 
    ทางการเคลื่อนไหว 
    และตาไมบ่อดส ี
 
 
    ทางการเคลื่อนไหวแตม่ ี
    อุปกรณ์ช่วยให้เดินได้ด้วย 
    ตนเองและมือสามารถใช้ 
    งานได้ดี หรือ ทางการ 
    ได้ยินท่ีใช้เครื่องช่วยฟังได้ 

 
10050210300501A 

วิศวกรรมศาสตร์ 
- สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

 
3 

 
ทางการเคลื่อนไหว 
โดยสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได ้



3 
 

รหัส คณะ/สาขาวิชา จ านวนรับเข้าศึกษา ความบกพร่อง 

 
10050212111301A 

สหเวชศาสตร์ 
- สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์

 
2 

 
ทางการเคลื่อนไหว 
โดยมือสามารถใช้การไดด้ ี
และตาไม่บอดส ี

 
10050215800101A 

ศิลปกรรมศาสตร์ 
- สาขาวิชาการศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ เอกสิ่งทอ 
- สาขาวิชาการศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ เอกแฟช่ัน 

 
1 ทางการได้ยินและตาไม่บอดส ี

10050216400501B สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
- สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 

 
2 

ทางการเคลื่อนไหวหรือ 
ทางการได้ยิน 

 
10050217112701A 
10050217112702A 
10050217112501A 

สาธารณสุขศาสตร์  
- สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
- สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
- สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม 

 
 
2 

 
 
    ทางการเคลื่อนไหว 

10050218130101A เภสัชศาสตร์ 1 ทางการเคลื่อนไหว 

10050219903601A วิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 1 ทางการเคลื่อนไหว 

 
10050222302601E 
10050222212201E 
10050222210201E 
10050222300501E 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 
- สาขาวิศวกรรมดิจิทัล 
- สาขาการจัดการวิศวกรรม 
- สาขาเทคโนโลยีการจัดการ 
- สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

 
 
1 

 
 
    ทางการเคลื่อนไหว 

 
10050123904001B 

 
10050123210801B 

วิทยาลัยนวัตกรรม 
- สาขาวิชาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและ  
  อุตสาหกรรมสร้างสรรค ์
- สาขาวิชานวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล 

 
 

1 

 
 
ทางการเคลื่อนไหว 

 
10050230903601B 

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย  อึ๊งภากรณ์ 
- สาขาวิชาการพัฒนาเชิงสร้างสรรค ์

 
1 

ทางการเคลื่อนไหว หรือ
สายตาเลือนราง 

 รวม 62  

 

3.   คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธสิมัคร 

1. เป็นผู้ที่มีความตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด 
 2. เป็นผู้ที่ยังไมไ่ด้ใช้สิทธ์ิเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในรอบใดๆ มาก่อน 
 3. ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เว้นแต่การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด หรือการศึกษาหลักสตูร     
               ทางไกล (Online) ที่ได้รับปรญิญา   
 4. ไม่เป็นผูป้่วยหรืออยู่ในสภาวะทีจ่ะเป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา 
 5. ไม่เป็นผูป้ระพฤตผิิดศลีธรรมอนัดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสยีอย่างร้ายแรง 



4 
 
 นอกจากคุณสมบัติและลักษณะตอ้งห้ามดังกล่าวแล้วผู้ซึ่งจะเข้าศึกษาในหลักสูตรการศึกษาใดต้องมี คุณสมบัติเฉพาะตาม
ข้อก าหนดหลักสูตรทีเ่ข้าศึกษาและตามประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับเข้าศึกษาด้วย 
 

4.  คุณสมบัติเฉพาะ      

 1.  วุฒิการศึกษา 
เป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในช้ันปีสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า และต้องมีผลการเรียนโดย

มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ช้ัน ม.4 - ม.6 ภาคการศึกษาที่ 1 รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ ากว่า 2.00  ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า จะต้องมีผลการเรียนโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00  โดยไม่รับผู้จบปริญญาตรีแล้ว   

 2.  จะต้องเป็นบคุคลผู้มีความพิการดังต่อไปนี ้
  2.1  ผู้พิการทางการเห็นที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจ าวัน  และไมเ่ป็นอุปสรรคต่อการศกึษา 

ก. ประเภทตาบอด  ตาบอดทั้งสองข้าง  อ่านและเขียนอักษรเบรลล์ได้เป็นอย่างดี มีความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีทางการสื่อสารได้ และใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างน้อย 3 โปรแกรม 

ข. ประเภทสายตาเลือนราง ต้องใช้เทคโนโลยีในการขยายจอภาพได้ดแีละใช้คอมพิวเตอรไ์ด ้
  2.2  ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวท่ีสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในชีวิตประจ าวัน ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา    
                              และสามารถเขียนหนังสือได ้
  2.3  ผู้พิการทางการได้ยินท่ีใช้เครือ่งช่วยฟังได้      
 

5. เกณฑ์คะแนนในการคัดเลือกพิจารณาจาก  

 1. ต้องมีผลการทดสอบระดับชาตขิั้นพื้นฐาน  O-NET คะแนนรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 25 และผลการทดสอบวิชาความถนัด

ทั่วไป GAT ไมต่่ ากว่าร้อยละ 25  

 2. ต้องมีผลคะแนนในรายวิชาอื่นๆ (หากม)ี ตามเกณฑ์แต่ละคณะก าหนด ดังระบุในคณุสมบัติแต่ละคณะ 

 

6.  คุณสมบัติแต่ละคณะ 

     คณะนิติศาสตร์ 
1.  เป็นผู้พิการทางการเห็น 
2.  สอบเรียงความ โดยก าหนดใหค้ะแนน O-NET GAT (ตามข้อ 5 (1)) และเรียงความรวมกันแล้ว มีคะแนนไมต่่ า

กว่าร้อยละ 35  
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ี
 1.  เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว 
 2.  ต้องมีคะแนน O-NET วิชาคณติศาสตร์ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50   
คณะรัฐศาสตร์ 

เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว หรอื เป็นผู้พิการทางการเห็น  
 คณะเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาไทย) 

1.  เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว หรือ เป็นผู้พิการทางการไดย้ิน และต้องใช้เครื่องช่วยฟังได ้
 2.  ต้องมีคะแนน  O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ไมต่่ ากว่าร้อยละ 50   
 3.  มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาค (ม. 4 – ม. 6 ภาคการศึกษาท่ี 1) ไม่ต่ ากว่า 2.75 
 



5 
 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
1. เป็นผู้พิการทางการเห็น ประเภทตาบอดต้อง อ่าน – เขียน อักษรเบรลล์ได้อย่างดีทั้งภาษาไทย และ     

ภาษาอังกฤษ  ประเภทสายตาเลือนราง สามารถอ่านเขียนหนังสือปกติได้  โดยใช้เครื่องขยายตัวหนังสือหรือ 
อ่าน – เขียน โดยใช้อักษรเบรลล์ได้เป็นอย่างดี  มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องมือที่เป็น
เทคโนโลยีทางการสื่อสาร/ หรือ เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และ
เครื่องมือท่ีเป็นเทคโนโลยีทางการสื่อสาร 

2. สอบเรียงความ โดยก าหนดให้คะแนน O-NET GAT (ตามข้อ 5 (1)) และเรยีงความรวมกันแล้ว มีคะแนนไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 35  

คณะศิลปศาสตร์ 

1. สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  ประวัติศาสตร์  ภาษาศาสตร์  ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ  
ภาษาไทย ภาษาเยอรมัน  ภาษาญี่ปุ่น  และภาษารัสเซีย สาขาวิชาภาษาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา ปรัชญา และ
ภูมิศาสตร์ 

1.  เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวท่ีสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในชีวติประจ าวัน  โดยไม่เป็นอุปสรรคตอ่การศึกษา 
2.  การเลือกสาขาวิชา ให้อยู่ในดลุยพินิจของภาควิชาท่ีเกี่ยวข้อง 
3.  ส าหรับสาขาวิชาภาษาศาสตร์ สาขาวิชาสเปนและลาตินอเมริกันศึกษา ไม่สามารถรับนักศึกษาที่พิการ หรือมี

ความบกพร่องของอวัยวะในช่องปาก ทั้งนี้เนื่องจากอวัยวะในช่องปากมีความส าคัญในการฝึกออกเสยีง และ
การศึกษาบางส่วนของสาขาวิชา 

  4.  ส าหรับสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ ตอ้งมีคะแนน O - NET วิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 75 
  5.  ส าหรับสาขาวิชาภูมิศาสตร์ รบันักศึกษาผู้พิการทางการเคลื่อนไหวท่ีสามารถใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ 
                            อุปกรณ์เขยีนแบบด้วยมือท้ัง 2 ข้างได้เป็นอย่างดี 

2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
1.  เป็นผู้พิการทางการเห็น ประเภทตาบอดต้อง อ่าน – เขียน อักษรเบรลล์ได้อย่างดีทั้งภาษาไทย และ  
     ภาษาอังกฤษ  ประเภทสายตาเลือนราง สามารถอ่านเขียนหนังสือปกติได้  โดยใช้เครื่องขยายตัวหนังสือ       
     หรือ อ่าน – เขียน โดยใช้อักษรเบรลล์ได้เป็นอย่างดี  มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องมือ 
     ที่เป็นเทคโนโลยีทางการสื่อสาร / หรือ เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ 

และเครื่องมือท่ีเป็นเทคโนโลยีทางการสื่อสาร 
2.  ต้องมีคะแนน O - NET วิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

  3.  ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษจากกรรมการทีภ่าควิชาภาษาอังกฤษแต่งตั้ง 

  หมายเหตุ ในกรณผีู้พิการทางการเคลื่อนไหว และทางการมองเห็น  หากมีคะแนน O-NET วิชาภาษาอังกฤษต่ ากว่า    
                                     ร้อยละ 70 สามารถเลือกสาขาวิชาอืน่ท่ีเปิดรับได้  ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 
            คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 

เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามดลุยพินิจของกรรมการคณะฯ ท่ี
ร่วมการคดัเลือกในวันสัมภาษณ ์

คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามดลุยพินิจของกรรมการคณะฯ ท่ี

ร่วมการคดัเลือกในวันสัมภาษณ ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  - เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว  โดยสามารถใช้เครื่องมือในการหยบิจับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ได้และสามารถ  
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               พิมพ์คอมพิวเตอร์ไดด้้วยตนเอง  

2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์/ สาขาวิชาสถิติ/ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
- เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว โดยสามารถเดินและหยิบจับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตรไ์ด ้

3. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร  และสาขาวิชาสิ่งแวดล้อม 
- เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว และสามารถใช้มือหยิบจับอุปกรณท์างวิทยาศาสตรไ์ด้     

4. สาขาวิชาฟิสิกส์/ สาขาวิชาฟิสิกส์อิเลก็ทรอนิกส/์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ 
- เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว  และสามารถใช้มือหยิบจับอุปกรณท์างวิทยาศาสตร์ และตาไม่บอดส ี  

5. สาขาวิชาเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนายั่งยืน 
1.  เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวโดยสามารถเดินได้ หยิบจับ อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตรไ์ด้  และสามารถ 
     ใช้คอมพิวเตอร์ไดด้้วยตนเอง หรือ เป็นผู้พิการทางการได้ยินท่ีใช้เครื่องช่วยฟังจนสามารถสื่อสารได้ 

  2.  ตาไม่บอดส ี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
1.  เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว  และสามารถใช้มือในการหยิบอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการทดลอง และ 
     สามารถพิมพ์คอมพิวเตอร์ไดด้้วยตนเอง  

 2.  ต้องมีคะแนน O-NET วิชาคณติศาสตร์ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50   
            3.  มีคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาค (ม. 4 – ม. 6 ภาคการศึกษาท่ี 1) ไม่ต่ ากว่า 2.75 

 คณะสหเวชศาสตร์ 

   สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 
   1.  เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวท่ีสามารถเดินได้ด้วยตนเอง  โดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยความพิการ ยกเว้น 
                            ขาเทียม และสามารถใช้นิ้ว และมือท้ังสองข้างได้ตามปกต ิ

2.  ตาไม่บอดสี (Screening test) หรือหากมีภาวะตาบอดสีต้องอยู่ในข้ันท่ีไม่รุนแรง โดยต้องมผีลการทดสอบ   
     ยืนยันด้วย FARNSWORTH D 15hue test แล้วพบเส้นตัดขวางไม่เกิน 10 เส้น 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
  1. เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว สามารถเดินได้ และ/ หรือ เป็นผูส้ญูเสยีนิ้วมือท่ีไม่ใช่นิ้วโป้งและนิ้วช้ี และ 

     หยิบจับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ได้  

2. ส าหรับผู้สมคัรในสาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม และสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ไมม่ี

โรตติดต่อร้ายแรง หรือโรคส าคญัที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจ 

  3. ส าหรับผู้สมคัรในสาขาวิชาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

      3.1 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 

    3.2 ไม่มีปัญหาด้านสายตา โดยยื่นใบรับรองแพทย์ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลรัฐในวันสอบสัมภาษณ์ และจะต้องไม่

มีปัญหาด้านสายตา  ดังนี ้

   3.2.1 ตาบอดสีชนิดรุนแรงท้ังสองข้าง 

   3.2.2 มีความผิดปกติของการเห็นภาพ  ดังต่อไปนี ้

           - สายตาไม่ปกติ  เมื่อรักษาโดยใช้แว่นแล้วยังมสีายตาต่ ากว่า 6/24 ท้ังสองข้าง 

           - สายตาข้างดีต่ ากว่า 6/12 เมื่อไดร้ับการแกไ้ขอย่างดีที่สดุแลว้ 
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   3.2.3 ไม่สามารถมองเห็นภาพเป็นสามมติิได ้

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ 
1.  ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาในช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา  
     ตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ หรือ เทียบเท่า 
2.  ผู้สมัครต้องเป็นผู้ทีต่ั้งใจเฉพาะที่จะเข้าศึกษา  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
3.  มีผลการเรียนเฉลีย่สะสม หรือ คะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาค (ม. 4 – ม. 6 ภาคการศึกษาที่ 1) (ส าหรบัผู้สมคัรที่

ก าลังศึกษาไมต่่ ากว่า 2.50) ไม่ต่ ากว่า 2.50 
4.  คุณลักษณะของความพิการ (ต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น)  และขอใหย้ื่นพร้อมกับ

ใบสมัคร เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาในข้อมลูเบื้องต้น 
 โดยระบ ุ  - ตาไม่บอดส ี
 และ  - ระดับการไดย้ิน 25 - 40 dBHL (หูตึงน้อย)* 
  * ส าหรับผู้พิการทางการได้ยินในระดับ 25 - 40 dBHL (หูตึงน้อย) ที่ใช้เครื่องช่วยฟังจนสามารถไดย้ินหรือมี

ความสามารถในการอ่านค าพูดจากริมฝีปาก และออกเสียงทีส่ามารถสื่อสารกับผูส้อนไดด้ ี
5.  สามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์การเรยีนได้ เช่น จักรเย็บผ้า  กี่ทอผ้า  และเครื่องมือพิมพ์ผา้  เป็นตน้ 
6.  มีความสามารถพิเศษทางศิลปะ  โดยผูส้มัครจะต้องผ่านการทดสอบทักษะทางศิลปะในวันสอบสมัภาษณ ์
     (วาด -  เส้น) ทั้งนี ้ ให้นักศึกษาเตรียมอุปกรณ์การสอบปฏิบตัมิาด้วย ดังนี้  
      1) ดินสอ 2B   
      2) ยางลบ   

3) กบเหลาดินสอ   
4) กระดาษวาดรูป 

  7. ให้ผู้สมัครเลือกเอกท่ีจะเข้าศึกษาในสาขาวิชาข้างต้น (เอกสิ่งทอ หรือ เอกแฟช่ัน) 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมการผังเมือง  
เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว หรอื เป็นผู้พิการทางการได้ยินในระดบัท่ีสามารถใช้เครื่องช่วยฟังได้  และสามารถ

สื่อสารให้เข้าใจได ้
คณะเภสัชศาสตร์ 

เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวท่ีสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตนเอง  โดยมือทั้งสองข้างสามารถใช้การได้ด ี ไม่เป็น  
อุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 

  เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวโดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ทั้งนี้ให้เป็นไปตามดุลยพินิจชองคณะกรรมการ
คณะฯ ที่เข้าร่วมคัดเลือกในวันสมัคร 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการและสาขาการจัดการวิศวกรรม 
  1.  เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวท่ีสามารถเดินได้ด้วยตนเอง  โดยไม่ต้องนั่งรถเข็น  และสามารถใช้มือใน 
       การหยิบจับอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ได ้
  2.  ตาไม่บอดสนิททั้ง 2 ข้าง 
  3.  หูไม่หนวกท้ัง 2 ข้าง 

 วิทยาลัยนวัตกรรม 
  เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวท่ีสามารถเดินได้ด้วยตนเอง 
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วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 
  เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวหรอืสายตาเลือนราง แต่สามารถเดินได้ด้วยตนเอง 
7.  เง่ือนไขการสมัคร 

1.  ผู้สมัครในโครงการนี้ มีสิทธิสมัคร ได้เพียง 1 คณะ หรือ 1 สาขาวิชาเท่านั้น  
ดังนั้น ให้ผู้สมัครตรวจสอบคุณสมบัติและเกณฑก์ารคัดเลือกของคณะ/สาขาวิชาท่ีต้องการสมัครให้เรียบร้อยก่อน 
หากผู้สมัครเลือกคณะ/สาขาวิชาใดๆ โดยมีคณุสมบัตไิม่ครบถ้วนหรอืไม่ถูกต้อง  จะไมม่ีสิทธิได้รบัการพิจารณาคัดเลือก   
2.  ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศการรับสมัคร 
หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบในภายหลังพบว่าผูส้มัครรายใดมีคณุสมบัติไมต่รงตามประกาศการรับสมัครจะถือว่า ผู้นั้นขาด

คุณสมบัตไิม่มสีิทธิเข้าศึกษา 
 

8.  ข้อก าหนดส าหรับผู้สมัคร   

 ก่อนการสมัคร ผู้สมัครต้องศึกษาคุณสมบัติของแต่ละคณะ/สาขาวิชาที่ต้องการสมัครอย่างละเอียด และปฏิ บัติตาม
ขั้นตอนที่ก าหนดด้วยความระมัดระวัง ตามคู่มือระบบ TCAS 63 ส าหรับผู้สมัคร ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 1) ผู้สมัครแต่ละคนมี 1 สิทธ์ิ ในการเข้าศึกษา แต่สามารถสละสิทธ์ิที่ยืนยันไปแล้วเพื่อสมัครคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์
ในรอบต่อไปอีกได้ 1 ครั้ง (ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาได้สูงสุด 2 ครั้ง) โดยต้องสละสิทธิ์สาขาวิชาที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาไปแล้วใน ระบบ 
ก่อน ท าการคัดเลือกในรอบถัดไปได้ 

 2) ผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 โดย Log in ด้วย username = รหัส
ประจ าตัวประชาชน และ password = ตั้งรหัสผ่านด้วยตนเอง ซึ่งใช้อีเมล์ในการยืนยันตัวตนส าหรับการตั้งรหัสผ่านครั้งแรก ทั้งนี้ 
สามารถแก้ไขรหัสผ่านได้ตลอดเวลา กรณีผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติ ระบบจะสร้าง username จ านวน 13 หลัก ให้ที่ mytcas.com    

 3) เมื่อผู้สมัครลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบ TCAS แล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูลพื้นฐานของตนเองที่ระบบได้มาจาก
ฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษา หากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งโรงเรียนต้นสังกัดเพื่อด าเนินการ
แก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการคัดเลือกเข้าสถาบันอุดมศึกษาให้ถูกต้อง 

 4) ผู้สมัครต้องเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลของตนเองในระบบให้มีความถูกต้อง หากพบข้อผิดพลาดต้องแจ้งเจ้าของข้อมูล
ให้ด าเนินการแก้ไขภายในเวลาที่ก าหนด ได้แก่  

 ข้อมูลพื้นฐานของตนเอง และคะแนน GPAX / คะแนนกลุ่มสาระวิชา ให้แจ้งโรงเรียน หรือวิทยาลัย                  
ต้นสังกัดติดต่อศูนย์ข้อมูลสารสนเทศฯ  

 คะแนน O-NET V-NET GAT PAT 9 วิชาสามัญ ให้ติดต่อ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ               
(องค์การมหาชน)  (สทศ.)  

 5) ผู้สมัครที่เข้าร่วมโครงการเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ จ านวน 1 ภาคเรียน หรือ 1 ปีการศึกษา โดยโรงเรียน
เทียบโอนรายวิชาที่เรียนต่างประเทศแล้วให้ส าเร็จการศึกษาได้ สามารถใช้ผลการเรียนเฉลี่ย (GPAX) ที่โรงเรียนค านวณเมื่อส าเร็จ
การศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการยื่นสมัครคัดเลือกได้ ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องแสดงใบรายงานผลการเรียนที่ ต่างประเทศ (Transcript) 
พร้อมระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ. 1) ให้กับคณะ/สถาบัน ท่ีรับเข้าศึกษาด้วย 

 6) ผู้สมัครที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศในระดับเทียบเท่าช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ถ้าต้องการสมัคร
คัดเลือกในรอบที่ 4 ให้ด าเนินการ upload เอกสารต่างๆ เพื่อเทียบวุฒิตามประกาศของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
เรื่อง เกณฑ์การเทียบวุฒิการศึกษาเท่ากับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

7) วิธีการยืนยันตัวตนของผู้สมัคร มีให้เลือก 2 วิธี ได้แก่ อีเมล์ และเบอร์มือถือ (ผ่านระบบ One Time Password, 
OTP)  ส าหรับ  
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 การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (อีเมล และ เบอร์มือถือ) 

 การยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาท่ีได้รับการประกาศรายชื่อว่าผ่านการคัดเลือก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา 
ที่ต้องการยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษา 

 การสละสิทธ์ิในสาขาวิชาที่ได้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาแล้ว 
 8) ผู้สมัครต้องตรวจสอบสถานะของตนเองที่ได้ด าเนินการในขั้นตอนต่างๆ จนมั่นใจว่าระบบได้ด าเนินการเรียบร้อย

ตามที่ต้องการ ท้ังนี้ ระบบจะอีเมล์แจ้งผลการด าเนินการถึงผู้สมัครทุกครั้งท่ีมีการด าเนินการจนเสร็จสิ้นกระบวนการยืนยันตัวตน 
 9) การสมัครในรอบที่ 2  โควตา ให้สมัครที่สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดรับของสาขาวิชานั้นๆ (รายละเอียดตามประกาศ

การรับสมัคร) 
 10) ผู้สมัครสามารถเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่สนใจสมัครคัดเลือกได้ภายในช่วงระยะเวลาการรับสมัครของแต่ละรอบ 

(จนถึงเวลา 24.00 น. ของวันปิดรับสมัคร)  
 

9.  การรับสมัคร   

  1.  ขั้นตอนการรับสมัคร  ผู้สมัครขอรับใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จากอินเทอร์เน็ตที่  www.tuadmissions.in.th  
หรือขอรับใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องศูนย์บริการนักศึกษาพิการ  อาคารส านักงานอธิการบดี  ช้ัน 1  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต (ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ  02-564-4444 ต่อ 1298 – 1299) 

2.  หลักฐานประกอบการสมัคร (ส่งพร้อมใบสมัคร) 
    2.1  รูปถ่ายขนาด 1 น้ิว หรือ 2 น้ิว จ านวน 3 รูป 
    2.2  วุฒิการศึกษา (ฉบับจริง พร้อมส าเนา) 

2.1.1  ผู้ที่ก าลังศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียนท่ีแสดงค่า 
         ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ตั้งแต่ ม.4 – ม.6 ภาคการศึกษาที่ 1  รวม 5 ภาคการศึกษา  
2.1.2  ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ใช้ระเบียนแสดงผลการเรียนท่ี  
         แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) 

3.  สมุดจดทะเบียนคนพิการพร้อมส าเนา 
4.  ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ไม่เกิน 6 เดือน จ านวน 1 ชุด โดยรับรองว่าเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง   
 - ในคณะที่ต้องตรวจเรื่องของตาบอดสี แพทย์จะต้องระบุ ตาบอดสีอะไร และอยู่ในระดับใด 
 - ในคณะที่ต้องตรวจเรื่องของการได้ยิน แพทย์จะต้องระบุ ระดับของการได้ยิน และได้ยินกี่เดซิเบล (dBHL) 
5.  ทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมส าเนา  

  6.  บัตรประจ าตัวประชาชนฉบับจริงพร้อมส าเนา  
หมายเหตุ : ส าเนาเอกสารทุกฉบับ ผู้สมัครต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง ส าหรับผู้ขาดหลักฐานในวันสมัคร

ของคณะไม่มีสิทธิสมัคร 

10.  ก าหนดการรับสมัคร และสอบสัมภาษณ์ 

ผู้สมัครต้องมายื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง และสอบสัมภาษณ์ภายในวันเดียวกัน ระหว่างวันที่ 6–13 
กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. (ยื่นใบสมัคร 09.00 – 12.00 น. และสอบสัมภาษณ์ 13.00 – 16.00 น.) ที่ห้องศูนย์บริการ
นักศึกษาพิการ  อาคารส านักงานอธิการบดี ช้ัน 1  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์รังสิต ตามก าหนดการดังนี้ 

 วันพฤหัสบดีที ่ 6  กุมภาพันธ ์ 2563 คณะนิติศาสตร์* คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และคณะ 
  วิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์  

 วันศุกร์ที ่7 กุมภาพันธ ์ 2563   คณะรัฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันเทคโนโลยี
  นานาชาติสิรินธร 
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 วันอังคารที ่11 กุมภาพันธ ์ 2563  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์* คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ 

  สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง 
 วันพุธที่  12 กุมภาพันธ์ 2563   คณะเศรษฐศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี วิทยาลัยนวัตกรรม 

  คณะศิลปศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 วันพฤหัสบดีที ่13 กุมภาพันธ ์ 2563 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน คณะศิลปกรรมศาสตร์*  
    คณะเภสัชศาสตร์ และวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย  อ๊ึงภากรณ์ 

หมายเหตุ : ผู้สมัครจะต้องมาสมัครและสอบสัมภาษณ์ ตามวันและเวลาที่แต่ละคณะระบุไว้เท่านั้น 
    * ส าหรับคณะนิติศาสตร์  สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์  ก าหนดให้มีการจัดทดสอบความถนัดเฉพาะ    
              ของคณะในวันทีส่อบสัมภาษณ์ ช่วงเวลา 16.00 – 18.00 น.  
 

11.  หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก พิจารณาจาก 

(1)   ผลคะแนนสอบ  O-NET และ GAT  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 25  
(2)   ผลสอบในรายวิชาอื่นๆ ตามเกณฑ์แต่ละคณะก าหนด 
(2)   การสอบสัมภาษณ์  ตามเกณฑ์แต่ละคณะก าหนด 
(3)   ผลการตรวจร่างกายและผลการทดสอบสุขภาพจิต ตามเกณฑ์แต่ละคณะก าหนด 

หมายเหตุ  การพิจารณาและการตัดสินผลการคัดเลือกของมหาวิทยาลัยถือเป็นที่สุด 
 

12.  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันพุธที ่ 22  เมษายน  2563 

 ณ  ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ  กองกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  และทางอินเทอร์เน็ต 
www.tuadmissions.in.th   
 
13.  การยืนยันสิทธิเข้าศึกษา  

การยืนยันสิทธิเข้าศึกษา ผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ (Clearing-house) วันที่ 22 - 23  เมษายน  2563  

ที่  mytcas.com 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา (ส าหรับผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษาแล้ว) ในวันเสาร์ที ่26 เมษายน 2563  

ที่  www.tuadmissions.in.th 

ขั้นตอนการยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาให้เป็นไปตามการบริหารจัดการและขั้นตอนของสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) ก าหนดให้ยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาโดยเลือกสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือกเพียงสาขาวิชาเดียวในระบบ TCAS หากไม่เลือกสาขาวิชาที่
ต้องการเข้าศึกษาภายในช่วงเวลาที่ก าหนด (เวลา 24.00 น. ของวันสุดท้ายที่เปิดระบบให้ยืนยันสิทธิ์) จะถือว่าผู้สมัครไม่ต้องการใช้สิทธิ์
ในการเข้าศึกษาและการคัดเลอืกในรอบนั้นเป็นโมฆะ ผู้สมัครสามารถสมคัรคัดเลอืกในรอบถัดไปได้ แต่จะไม่สามารถขอใช้สิทธ์ิเข้าศึกษา
ในสาขาวิชาที่ได้รับการคัดเลือกแล้วในภายหลังได้ 
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14.  เง่ือนไขของผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 
 1)  ต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธ์ิเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ (Clearing house) ของ ทปอ. 
 2)  ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า  
 3)  ไม่เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น เว้นแต่ การศึกษาในมหาวิทยาลัยเปิด หรือการศึกษาหลักสูตร 
                 ทางไกล (Online) ที่ได้รับปริญญา   
 4)  ไม่เป็นผู้ป่วยหรืออยู่ในสภาวะที่เป็นอุปสรรคร้ายแรงต่อการศึกษา 
 5)  ไม่เป็นผู้ประพฤติผิดศีลธรรมอันดีหรือมีพฤติกรรมเสื่อมเสียอย่างร้ายแรง   
 6)  หากมีการตรวจสอบพบว่าผู้ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่มีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะต้องห้ามตามที่มหาวิทยาลัย   
                 ก าหนดไว ้ หรือได้ใช้เอกสารหลักฐานประกอบการขึ้นทะเบียนอันเป็นเท็จ   มหาวิทยาลัยจะเพิกถอนการขึ้นทะเบียนการ          
                 เป็นนักศึกษา ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรม.ศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
 
       ประกาศ   ณ    วันท่ี  28  มกราคม   พ.ศ.  2563 
 

 
 

      (รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  เจริญลาภนพรัตน)์ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิขาการ 

 ปฏิบัติการแทนอธิการบดี




